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Club de lectura  
El 26 de març de 2019   parlem de… 

       

 

La solitud dels nombres primers        de      Paolo Giordano 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTOR: 

 

Paolo Giordano va 
néixer a Torí el 
1982 i és llicenciat 
en física teòrica. 
Amb només vint-i-
sis anys va publicar 
La solitud dels 

nombres primers, 
la seva primera 
novel·la amb gran 
èxit d’acollida del 
públic i de la crítica. 
La novel·la a més 
va rebre el premi 
Strega 2008, un 
dels més coneguts 
d’Itàlia i Giordano 
en va ser el 
guanyador més jove. A més va rebre el premi Campiello Opera Prima i es va publicar en més 
de 40 països.  
 
Cinc anys més tard ha publicat la segona novel·la, El cos humà, que també ha estat traduïda 
al castellà i al català. I el 2015 va publicar la seva tercera novel·la, Negre i plata, que també ha 
estat traduïda en català. 

 

L’OBRA: 
 

La solitud dels nombres primers narra la història dura, commovedora i tendra de l’Alice i en 
Mattia, la seva estranya amistat i el seu amor probablement impossible. Com les dels 
nombres primers, les seves ànimes són solitàries. Difícilment es trobaran mai: tots dos es 
miren, es busquen, però sempre hi ha un nombre parell que els separa. 
 
L’Alice té set anys i odia l’esquí, però el seu pare l’obliga a sortir un matí fred i boirós. Sola i 
avergonyida acaba fora de la pista, cau i es trenca una cama, Allà al fons d’un barranc roman 
immòbil durant hores... 
 



 

 Horari:   
Comte d’Urgell, 187 
93 229 21 32 

De dilluns a dijous:  
de 9:30 a 19:30h. 

 

bibcanbatllo@gmail.com Divendres: de 9:30 a 15h. Pàg. 2 

 

En Mattia té una germana bessona. Tots dos són gairebé 
idèntics, però mentre la intel·ligència d’ell és superior a la 
mitjana, el cervell de la Michela està tarat. Per primera 
vegada han estat convidats a una festa. Tip de les burles 
dels companys, en Mattia demana a la seva germana que 
s’esperi en un parc. Tan bon punt acabi la festa, tornarà a 
buscar-la... 
 
Aquests dos episodis marcaran de manera irreversible la 
infantesa, adolescència i joventut de l’Alice i en Mattia. Les 
seves existències, tan profundament ferides, es creuaran, i 
els dos protagonistes es trobaran estretament units alhora 
que inevitablement separats. 
 
“Els nombres primers són divisibles només per la unitat i 
per ells mateixos. S’estan al seu lloc en la infinita sèrie dels 
nombres naturals, enclosos igual que entre dos més, però 
un pas més enllà respecte als altres. Són nombres 
suspectes i solitaris i per això en Mattia els trobava meravellosos.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
El 2010 es va fer la pel·lícula a Itàlia basada en la novel·la, dirigida 
per Saverio Costanzo i protagonitzada per Alba Rohrwacher i 
Luca Marinelli. 
 
 
 

PER SABER-NE MÉS: 

 

� https://es.wikipedia.org/wiki/La_soledad_de_los_n%C3%BAmeros_primos 
 

� https://www.regio7.cat/cultures/2009/03/07/solitud-dels-nombres-primers-relaciona-
solitud-geometria/25016.html 
 

� https://www.elcultural.com/noticias/letras/Paolo-Giordano/4548 (sobre la novel·la El cos 
humà) 
 
� https://www.bbc.com/mundo/noticias-41235232 


